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2012/2013. TANÉVI JÁTÉKOS SPORTVERSENY 

ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ VERSENYKIÍRÁSA 

 
1. Az országos elődöntő rendezője a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából  

                                a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. 
  

2. Az országos elődöntő időpontja és helyszíne: 
 

2013. február 16. (szombat) 10,00 óra 
 

Pécs, Lauber Dezső Városi Sportcsarnok (Pécs, dr. Veress Endre u. 10.)  
A verseny helyszíne megközelíthető:4-es autóbusszal, illetve a csatolt térkép alapján. 

 

Technikai értekezlet ideje: 9,00 óra a helyszínen. 

 

3. Az országos elődöntő elnöke: Bodor Zoltán 

                          elnökhelyettese:    Németh Karola 

    titkára: Papp Dezső 

 játékvezetője:  Borsányi László 

 

4. Résztvevők: 

- I-II. korcsoport: 2002-2003-2004-ben vagy később születettek. 

- Nevezhető csapatlétszám: 18 fő (9 fiú, 9 leány), kísérők száma: 2 fő (felnőtt). 

 1-1 feladatot 12 fő (6 fiú, 6 leány) hajt végre. 

 Feladatonként 6 tanuló cserélhető (3 fiú, 3 leány). 

- A "felversenyzés" egy évfolyammal feljebb engedélyezett, de az adott versenyen belül a 

versenyző csak abban az évfolyamban szerepelhet, amelyikbe benevezték. 

A csapat összeállítása évfolyamonként: 

2004-ban vagy az után születettek 2 fiú és 2 leány 

2003-ben születettek 2 fiú és 2 leány 

2002-ben születettek 2 fiú és 2 leány 
 

Résztvevő iskolák: 

Ssz. Megye: Iskola: Település: 

1 Baranya I 
Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, 

Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
Pécs 

2 Baranya II Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Kozármisleny 

3 Somogy II Kaposvári Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Kaposvár 

4 Somogy I 
Marcali Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény 
Marcali 

5 Tolna II Babits Mihály Általános Iskola Szekszárd 

6 Tolna I Tamási és Környéke Oktatási és Nevelési Intézmény Tamási 

 

5. Igazolás:  

 Egységes igazolás: szabályosan, a hatályban lévő Kormányrendelet alapján kiadott 

diákigazolvánnyal (elvesztése, megrongálódása esetén az oktatási intézmény igazgatója 

által kiállított és lepecsételt, fényképpel ellátott iskolalátogatási igazolással), az 

internetes nevezés alapján kinyomtatott, az iskola igazgatója által aláírt és pecséttel 

ellátott, egyéni, vagy csapat nevezési lappal. 

 A nevezési lapon a korosztálynak megfelelő érvényes orvosi igazolásnak kell szerepelnie 

(a szakszövetségi igazolványban szereplő, érvényes sportorvosi igazolás ezt kiválthatja). 
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Orvosi igazolásként elfogadható az MDSZ által kiadott „orvosi igazolás” kártya is, mely 

kiválthatja a nevezési lapon szereplő igazolást. 

 Iskola(ák) összevonása, ill. az iskola nevének változása esetén a csapat-vezető a 

versenyen az iskola igazgatója által hitelesített dokumentumot köteles bemutatni, mellyel 

bizonyítja az intézmények összevonását, ill. az intézmény nevében történt változásokat.  

 A fent előírt dokumentumok hiányában a versenyző(k) nem vehet(nek) részt az adott 

sportág versenyén! 

 NYOMATÉKOSAN kérjük a testnevelőket, gondoskodjanak arról, hogy a tanulók 

az igazoláshoz szükséges ÖSSZES dokumentummal rendelkezzenek!  

 A versenyzők saját érdekükben - sérülés, orvosi ellátás miatt - tartsák maguknál a TAJ-

kártyájukat, vagy annak másolatát.  

 Csapatversenyeken az igazolásokkal ellátott elektronikus nevezési lapról a csapatok 

versenyenként maguk gondoskodnak!  

 Az országos elődöntőkön a csapatok tanárral, pedagógussal, vagy csapatvezetővel 

kötelesek megjelenni, aki az adott nevelési-oktatási intézmény alkalmazásában áll, vagy 

az iskola igazgatója által írásban megbízott vezető/edző. Ezen megbízás hiányában a 

versenybizottság a csapat mellett megjelent kísérőt nem tekinti hivatalos személynek, és a 

csapat az adott versenyen nem jogosult részt venni. 

 A tanárok, edzők igazolása a verseny megkezdése előtt (pl. a technikai értekezleten) az 

igazoló bizottság feladata és kötelessége. 

 

6. A lebonyolítás rendje: 

 Az MDSZ és a Játékos Sportverseny Munkabizottság által elfogadott szabályzat alapján. 

 Az MDSZ Játékos Sportverseny Munkabizottsága a 2012/2013-es tanévre az alább 

felsorolt játékokat jelölte ki a 2005. évtől visszavonásig érvényes játékgyűjteményből. 

A versenyen 10+1 feladat kerül megrendezésre a helyszíni sorsolás után, az alábbi 

játékpárokból: 

1. Feladatcsoport 1/1. Add tovább és fuss 1/3. Társhordás karikával 

2. Feladatcsoport 2/2. Négykézlábjárás 2/3. Pókjárás-rákjárás 

3. Feladatcsoport 3/1. Akadálypálya 3/3. Ügyességi akadályváltó 

4. Feladatcsoport 4/1. Páros adogatás 4/3. Labdahordás 

5. Feladatcsoport 5/2. Átadások párokban 5/3. Várfoglaló 

6. Feladatcsoport 6/1. Futás váltóbottal 6/3. Labdás ügyességi váltó 

7. Feladatcsoport 7/1. Floorball-váltó 7/2. Tornabot zsámolyba 

8. Feladatcsoport 8/1. Labdavezető váltó 8/2. Szlalom labdavezetés 

9. Feladatcsoport 9/2. Akadályon át 9/3. Labdás akadálypálya 

10. Feladatcsoport 10/1. Kötélhúzás 10/2. Bombázó 

Az országos elődöntőre 20 játék kerül kijelölésre, melyekből a technikai értekezleten kerül 

kisorsolásra a 10+1 játék. A +1 játék csak egy esetleges holtverseny eldöntésére szolgál. A tíz 

játék sorrendje tetszőlegesen felcserélhető. 

 Az országos döntőn a 7 elődöntő első helyezett csapata és a rendező megye első 

helyezettje (összesen: 8 csapat) vesz részt. 

 A Sportcsarnokban 3 pálya áll rendelkezésre, a csapatok 2 csoportban hajtják végre a 

feladatokat. 

 

7. Díjazás: 

Az I-II-III. helyezett csapatok érem, az I-VI. helyezettek oklevél díjazásban részesülnek. 
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8. Költségek: 

Az országos elődöntő rendezési és díjazási költségeit az MDSZ biztosítja. Az utazási és 

egyéb költségeket a csapatok fedezik. 

 

9. Egyéb rendelkezések: 

 A csapatok összeállítása fordulónként változtatható. 

 A verseny idején orvosi ügyeletet biztosítunk. 

 Minden versennyel kapcsolatos, az általános szabályokban nem szabályozott kérdés a 

technika értekezleten kerül megbeszélésre. 

 A helyszínen okozott mindennemű kárért a csapatvezetők anyagi felelősséggel 

tartoznak. 

 Az értéktárgyak megőrzése a csapatvezetők feladata. Elhagyott, elveszett értékekért a 

rendezők felelősséget nem vállalnak! 

 Az itt nem szabályozott kérdésekben az MDSZ versenykiírása szerint kell eljárni! 

 

 

Információ: 

Faludi László 

diáksport vezető 

sportiskola@psnzrt.hu; pecsvarosisportiskola@gmail.com  

20/536-1568 

 

Sok sikert, sportszerű versenyzést kívánunk! 

 

Rendezőség 
 

 

 
FELHÍVÁS 

A Magyar Diáksport Szövetség felhívása a 

„BECSÜLETES JÁTÉK - FAIR PLAY” DÍJ 

elnyerésére. 

Kedves Diákok! 

Kedves Pedagógusok! 

 

A Magyar Diáksport Szövetség „Becsületes játék - Fair Play” díját minden évben a májusi Küldöttgyűlésén 

átadjuk egy olyan diáknak, pedagógusnak, edzőnek vagy iskolai közösségnek, aki/amely kiemelkedően 

sportszerű magatartást tanúsított.  

A pályázatokat 2013. április 07-ig a következő címre küldjétek: 

Postacím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 

E-mail cím: mdszok@mdsz.hu 

A borítékra, vagy az e-mailre írjátok rá: „Becsületes játék”. 

Telefon és fax: (06-1)460-6913, (06-1)460-6914 

A beadott pályázatok a 2012. április 01-2013. március 27. közötti időszakban történt eseményeket érintsék.  

 

 

 

 

mailto:sportiskola@psnzrt.hu
mailto:pecsvarosisportiskola@gmail.com
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T É R K É P  
Pécs, Lauber Dezső Városi Sportcsarnok (Pécs, dr. Veress Endre u. 10.) 
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A JÁTÉKOS SPORTVERSENY GYAKORLATANYAGÁNAK PONTOSÍTÁSA 

KIEGÉSZÍTÉS 

 
1/1. Add tovább és fuss - nincs módosítás 1/3. Társhordás karikáva - nincs módosítás 

2/2. Négykézlábjárás - nincs módosítás 2/3. Pókjárás-rákjárás - nincs módosítás 

3/1. Akadálypálya 

A testnevelő odaállhat a szekrényhez, de nem segíthet 

a tanulónak! 

3/3. Ügyességi akadályváltó 

A pálya berendezése: A pálya hossza 20 m. Az induló 

vonaltól 8 m-re egy zsámolyt teszünk keresztben. A rajtvonal 

felől egy 4 m-es tornapadot emelünk a zsámolyra úgy, hogy a 

pad lába a zsámoly közepén legyen. A padtól 6 m-re egy 80 cm 

átmérőjű karika van a talajon. A pályán BELÜL a vonalon egy 

5 részes szekrényt helyezünk el KERESZTBEN. A szekrény 

mögé egy 2x1 m-es szőnyeget teszünk HOSSZÁBAN. 

4/1. Páros adogatás 

A pálya berendezése: A pálya hossza 18 m. A 

rajtvonaltól 4 m-re és 12 m-re egy-egy 4 m-es 

tornapadot helyezünk el hosszában. A pálya végére 

zsámolyt teszünk KERESZTBEN. A feladathoz egy 

darab I-es kézilabdára van szükség. 

4/3. Labdahordás - nincs módosítás 

5/2. Átadások párokban - nincs módosítás 5/3. Várfoglaló - nincs módosítás 

6/1. Futás váltóbottal 

A játék leírása: Indító jelre az első játékos oda-vissza 

szlalom futással halad. Visszafelé miután teljesítette a 

feladatot, oszlopkerülés után, AZ INDULÓVONAL 

ÉS AZ 1. BÓJA KÖZÖTTI TERÜLETEN a 

váltóbot átadásával váltja társát. 

6/3. Labdás ügyességi váltó 

Szabályok: nem korrigált hiba 5 sec. 

7/1. Floorball-váltó  

Szabályok: Labda a talajon, a vonalon van az 

indításkor. Váltáskor a sorban következő veszi át, 

állítja meg a labdát! 

7/2. Tornabot zsámolyba - nincs módosítás 

8/1. Labdavezető váltó 8/2. Szlalom labdavezetés 

9/2. Akadályon át - nincs módosítás 9/3. Labdás akadálypálya 

A pálya berendezése: A szekrény mögé 2x1 m-es szőnyeg kerül 

HOSSZÁBAN! 

Szabályok: Ha a versenyző leveri a lécet/deszkát, NEKI kell 

visszatenni a helyére! 

10/1. Kötélhúzás 

Szabályok: Kötél kézben és a levegőben van 

indításkor. 

10/2. Bombázó 

A játék során biztosítani kellene mindkét csapat számára, hogy 

a háttérben a padok mögött, a körülmények egységesek 

legyenek.  

 

 

. 


